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AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  DDAANN  PPAASSCCAA  MMOODDEERREENN  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEESSEEPPUULLUUHH  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

PPEERRAANNGG  DDUUNNIIAA  IIII  DDAANN  SSEESSUUDDAAHHNNYYAA  

  PPEERRAANNGG  DDUUNNIIAA  KKEE  IIII  

UUmmuumm::  PPootteennssii--ppootteennssii  ddeessaaiinn  PPDD  IIII    

ddiimmaannffaaaattkkaann  uunnttuukk  mmeemmpprroodduukkssii  aallaatt  

ppeerraanngg  sseeppeerrttii  GGeeooddeettiiccss  DDoommee--nnyyaa  

BBűűcckkmmiinnsstteerr  FFuulllleerr  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  UUSS  mmaarriinniirr  

ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  PPDD  IIII  ppuunn  mmeennssttiimmuullaassii  

ppeennggeemmbbaannggaann  tteekknnoollooggii  kkhhuussuussnnyyaa  uunnttuukk  

kkeekkuuaattaann--kkeekkuuaattaann  ddeessttrruukkttiiff..  

  MMEEMMBBAANNGGUUNN  KKEEMMBBAALLII  KKOOTTAA--KKOOTTAA  BBEESSAARR  

KKoottaa--kkoottaa  bbeessaarr  yyaanngg  hhaannccuurr  ppaaddaa  PPeerraanngg  

DDuunniiaa  KKee  IIII  ((PPDD  IIII))  mmeerruuppaakkaann  kkeessaallaahhaann  

kkoolleekkttiiff  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  mmaassaa  llaalluu  nnaammuunn  jjuuggaa  

mmeerruuppaakkaann  hhaarraappaann  kkoolleekkttiiff  mmaassyyaarraakkaatt  

tteerrhhaaddaapp  mmaassaa  yyaanngg  aakkaann  ddaattaanngg..    

11..  RRootttteerrddaamm,,  BBeellaannddaa  ––  PPuussaatt  kkoottaa  

ddiibbaanngguunn  kkeemmbbaallii,,  ddii  aannttaarraannyyaa  ssiimmbbooll  

ppaattuunngg  mmoonnuummeennttaall  kkaarryyaa  OOssssiipp  

ZZaaddkkiinnee..  

22..  LLoonnddoonn,,  IInnggggrriiss  ––  LLiinneeaarr  CCiittyy  ddiibbaanngguunn  

oolleehh  kkeelloommppookk  MMAARRSS  ddaann  CCoouunnttyy  ooff  

LLoonnddoonn  PPllaann  oolleehh  FFoorrsshhaaww  aanndd  

AAbbeerrccoorrmmbbiiee..  

33..  BBrraassiilliiaa  ––  RReennccaannaa  KKoottaa  kkaarryyaa  LLuucciioo  

CCoossttaa  ddaann  OOssccaarr  NNiieemmeeyyeerr  mmiirriipp  

BBaarrrrooqquuee  PPllaann  ddii  VVeerrssaaiilllleess  ddaann  

WWaasshhiinnggttoonn..  

44..  RReessttoonn,,  VViirrggiinniiaa,,  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt  ––  KKaarryyaa  

ppeerruussaahhaaaann  sswwaassttaa  aattaauu  ddeevveellooppeerr  

yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssuurrggaa  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann  

kkeellaass  mmeenneennggaahh..  

  RRUUMMAAHH  TTIINNGGGGAALL  DDII  AAMMEERRIIKKAA  SSEERRIIKKAATT  

KKeetteerrggaannttuunnggaann  kkoottaa  kkeeppaaddaa  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr    mmeennggaakkiibbaattkkaann  22//33  

ppeenndduudduukk  ddii  ddaaeerraahh  ppaaddaatt  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  kkeennddaarraaaann..  LLooss  AAnnggeelleess    

lliinnggkkuunnggaann  ssuubbuurrbbaann  ddeennggaann  kkoommpplleekkss  rruummaahh  ttiinnggggaallnnyyaa  yyaanngg  ppaalliinngg  ssuukksseess  ddii  

dduunniiaa  yyaanngg  ddaappaatt  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  kkeennddaarraaaann  ddii  aattaass..  

  PPRROOPPEERRTTYY  BBOOOOMM  

FFaakkttoorr  llaaiinn  yyaanngg  mmuullaaii  mmeerruubbaahh  wwaajjaahh  kkoottaa    kkeeuunnttuunnggaann  ffiinnaannssiiaall  yyaanngg  bbeessaarr  

yyaanngg  sseemmaakkiinn  bbeerrttaammbbaahh  ppuullaa  aakkiibbaatt  ppeerrttuummbbuuhhaann  kkoommeerrssiiaall  ppaassccaa  PPDD  IIII..  

PPuussaatt  kkoottaa    tteemmppaatt  nnyyaammaann  bbaaggii  ppaarraa  iinnvveessttoorr  uunnttuukk  mmeenneemmppaattkkaann  oouuttlleett--
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nnyyaa,,  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  bbeerrttaarriiff  mmuurraahh  bbaaggii  ppooppuullaassii  ppeekkeerrjjaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmaammppuu  

ttiinnggggaall  ddii  ddaaeerraahh  ssuubbuurrbbaann  ddaann  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmiilliikkii  kkeennddaarraaaann  aakkiibbaatt  

mmeenniinnggkkaattnnyyaa  kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  tteemmppaatt  kkeerrjjaa  ddii  kkoottaa,,  uunnttuukk  sseekkoollaahh,,  rruummaahh  

ssaakkiitt  ddaann  tteemmppaatt  rreekkrreeaassii..  

HHaammppiirr  sseemmuuaa  nneeggaarraa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  llaanndd--uussee  ppllaannnniinngg  ssyysstteemm..  BBrriittiisshh  TToowwnn  

aanndd  CCoouunnttrryy  PPllaannnniinngg  AAcctt  11994477    mmeerruuppaakkaann  yyaanngg  tteerrlleennggkkaapp..  PPaaddaa  

kkeennyyaattaaaannnnyyaa  ssiisstteemm  tteerrsseebbuutt  mmaassiihh  mmeerruuppaakkaann  ttaannggaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  

ddaallaamm  eekkoonnoommii  kkaappiittaalliiss    eettiikkaa  iinnvveessttaassii  mmuullaaii  mmeennddoommiinnaassii  kkeebbuuttuuhhaann  ssoossiiaall..  

SSiisstteemm  sseeccaarraa  ttiiddaakk  kkrriittiiss  mmeenneerriimmaa  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmbbaallii  

ttaannppaa  ppaattookkaann    mmeennggaakkiibbaattkkaann  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  hhaarrggaa  ttaannaahh  ddii  lluuaarr  kkeennddaallii..  

  NNEEOO  LLIIBBEERRTTYY  

BBeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  MMIIEESSIIAANN  ((MMiieess  vvaann  ddeerr  RRoohhee))  yyaanngg  

cceennddeerruunngg  aannoonniimm  ddaann  mmuullttii  nnaassiioonnaalliissmmee  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerrwwaajjaahh    ffiilloossooffii  

MMIILLAANNEESSEE  ((MMiillaann  ––  IIttaalliiaa))  mmeennddaappaatt  ppeennggaarruuhh  ffaassaa  pprriimmiittiiff  kkaappiittaalliissmmee  yyaanngg  

sseennggaajjaa  mmeenngggguunnaakkaann  rreeffeerreennssii  hhiissttoorriiss  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ggeennggssii  

mmaassyyaarraakkaattnnyyaa..  

  GGEEDDUUNNGG--GGEEDDUUNNGG  UUMMUUMM  

TTaahhuunn--ttaahhuunn  ppaassccaa  PPDD  IIII    ddiittaannddaaii  ddeennggaann  hhaaddiirrnnyyaa  sseejjuummllaahh  ggeedduunngg  uummuumm  

yyaanngg  lluuaarr  bbiiaassaa,,  bbaaiikk  ddaallaamm  vvaarriiaassii,,  kkeeaasslliiaann,,  mmaauuppuunn  kkuuaalliittaass  tteekknniikk  

mmeennggaallaahhkkaann  sseeggaallaannyyaa  bbaahhkkaann  sseeggaallaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  VViiccttoorriiaann  AAggee  ==  

ddeessiiggnnaattiinngg  oorr  ooff  aa  ssttyyllee  ooff  aarrcchhiitteeccttuurree,,  ddeeccoorraattiioonnss,,  aanndd  ffuurrnniisshhiinnggss  ooff  tthhee  1199tthh  

cceenntt..,,  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  mmaassssiivveenneessss,,  fflloowweerryy  ccaarrvviinngg,,  aanndd  oorrnnaattee  ddeessiiggnn..  

SSeellaammaa  5500  ttaahhuunn,,  ddeepprreessii,,  kkeekkaaccaauuaann  ppoolliittiikk  ddaann  ppeeppeerraannggaann    mmeenngghhaassiillkkaann  

llaahhaann  ssuubbuurr  bbaaggii  ppeemmiikkiirraann  tteeoorrii  ppeerrggeerraakkaann  mmooddeerreenn  aakkaann  tteettaappii  sseeddiikkiitt  sseekkaallii  

kkeemmuunnggkkiinnaann  uunnttuukk  mmeerreeaalliissaassiikkaannnnyyaa..  

MMaassyyaarraakkaatt  ppaassccaa  PPDD  IIII  mmeennyyeeddiiaakkaann  kkeesseemmppaattaann  eekkoonnoommii  ddaann  ppoolliittiikk  ddaann  

ttiiddaakk  aaddaa  aallaassaann  llaaggii  bbaaggii  AAMM  uunnttuukk  mmeennggaassoossiiaassiikkaannnnyyaa  ddeennggaann  ssoossiiaalliissmmee..  

SSeekkttoorr  uummuumm  ++  pprriibbaaddii  bbeerrppaadduu  mmeemmbbeennttuukk  jjaarriinnggaann  eekkoonnoommii  yyaanngg  kkoommpplleekkss  

ddaann  mmeemmppeerrkkuuaatt  kkaappiittaalliissmmee..  KKeekkuuaattaann  tteerrsseebbuutt  ddiieekksspprreessiikkaann  ppaaddaa  kkaarryyaa--

kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  bbaaiikk  yyaanngg  ddiippeessaann  oolleehh  kklliieenn--kklliieenn  ppuubblliikk  mmaauuppuunn  pprriibbaaddii    

sseelluurruuhhnnyyaa  ssaannggaatt  bbeerrlleebbiihhaann  ddaann  iimmaajjiinnaattiiff,,  mmeennggeekksspplloorraassii  sseeggaallaa  

kkeemmuunnggkkiinnaann  ddeessaaiinn  mmooddeerreenn  bbaaiikk  ssttrruukkttuurraall  mmaauuppuunn  ssppaassiiaall..  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  

AAbbaadd  1199  ssaannggaattllaahh  ttiiddaakk  llaazziimm  mmeelliibbaattkkaann  aarrssiitteekk  uunnttuukk  mmeennddeessaaiinn  ggeedduunngg--

ggeedduunngg  iinndduussttrrii..  KKeeccuuaallii  uunnttuukk  kkeeppeennttiinnggaann  pprreessttiiss  aattaauu  mmeennggoollaahh  kkeeppeekkaaaann  

lliinnggkkuunnggaann  kkhhuussuuss  sseeppeerrttii  kkaammuuffllaassee  aarrssiitteekkttuurr    aarrssiitteekkttuurr  iinndduussttrriiaall..  

  DDEESSAAIINN  PPEERRUUMMAAHHAANN  

SSeebbaaggaaii  ttaammbbaahhaann  ppaaddaa  sskkaallaa  bbeessaarr  iinnvveessttaassii  kkoommeerrssiiaall  ddaann  iinndduussttrrii  ppaassccaa  PPDD  

IIII    ttiiddaakk  kkaallaahh  ppeennttiinngg  mmeemmbbaanngguunn  ppeerruummaahhaann  bbaaggii  kkaauumm  mmiisskkiinn  ddaann  ttuunnaa  

wwiissmmaa..  HHaall  iinnii  ttiiddaakk  ssaajjaa  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  iinntteennssiiff  bbeerrddaassaarrkkaann  ddaammppaakk  PPDD  IIII  

aakkaann  tteettaappii  jjuuggaa  bbeerrddaassaarrkkaann  mmaassaallaahh  ppooppuullaassii    bbeerrbbaaggaaii  tteeoorrii  

ppeerreennccaannaaaann  mmuunnccuull  bbeerrddaassaarrkkaann  mmaassaallaahh  ppooppuullaassii  yyaanngg  jjeellaass  tteerrjjaaddii  ddii  

nneeggaarraa--nneeggaarraa  DDuunniiaa  KKeettiiggaa  ddaann  jjuuggaa  ddaammppaakk  ddaarrii  iinndduussttrrii  UUttaarraa..  
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  MMAASSAALLAAHH  DDEESSAAIINN  PPEERRUUMMAAHHAANN  

MMeelliippuuttii  mmaassaallaahh  aalliieennaassii  ==  aanneehh    

tteerrcceerraabbuutt  ddaarrii  kkoommuunniittaass  uummuumm..  MMeesskkiippuunn  

ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  

kkoommuunniittaass    bbllookk--bbllookk  ggeedduunngg  ttiinnggggii  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  iissoollaassii  ++  kkeesseeppiiaann  ddiissaammppiinngg  

mmeenncciippttaakkaann  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ffllaatt  ttaannppaa  

wwaajjaahh  ++  ttaannppaa  iiddeennttiittaass  ++  ttaannppaa  pprriivvaassii  ++  

ttaannppaa  rruuaanngg  ppeerrttaahhaannaann  ddii  sseekkiittaarr  tteemmppaatt  

ttiinnggggaall..  JJuuggaa  mmaassaallaahh  ssuummbbeerr  ddaayyaa    nniillaaii  

ttaannaahh  ddii  ppuussaatt  kkoottaa  mmeenncciippttaakkaann  kkeeppaaddaattaann  ppeerruummaahhaann  yyaanngg  ssaannggaatt  ttiinnggggii..  

  TTHHEE  SSQQUUAATTTTEERR  SSEETTTTLLEEMMEENNTT  

TThhee  SSqquuaatteerr  SSeettttlleemmeenntt  ==  PPeerrmmuukkiimmaann  IIlleeggaall  aattaauu  LLiiaarr    ssaallaahh  ssaattuu  rreessppoonn  

tteerrhhaaddaapp  mmaassaallaahh  ppeerruummaahhaann..  EEkkoonnoommii  ppaassaarr  ssiiaapp  uunnttuukk  

mmeennggiinnvveessttaassiikkaannnnyyaa  kkee  ddaallaamm  pprrooyyeekk--pprrooyyeekk  kkoommeerrssiiaall    aakkaann  tteettaappii  kkuurraanngg  

bbaaggii  pprrooyyeekk--pprrooyyeekk  ddeennggaann  hhaarrggaa  mmuurraahh  sseeppeerrttii  ppeerruummaahhaann  bbaaggii  kkeellaass  

ppeekkeerrjjaa..  PPeemmeerriinnttaahh  bboolleehh  jjaaddii  mmeemmbbeerrii  ssuubbssiiddii  uunnttuukk  mmeennjjeemmbbaattaannii  

kkeesseennjjaannggaann  ffiinnaannssiiaall  yyaanngg  aaddaa  sseejjaauuhh  ppaarraa  ppeekkeerrjjaa  ddiippeerrlluukkaann  sseejjuummllaahh  

kkoonnssuummeenn  yyaanngg  aakkaann  mmeennddaappaatt  rruummaahh  ttiinnggggaall..  JJaaddii  ppeennggeemmbbaannggaann  

ppeerruummaahhaann  bbaaggii  ppeenngghhuunnii  lliiaarr    ssaallaahh  ssaattuu  ppeemmeeccaahhaann..  

  TTHHEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  OOFF  EECCOOLLOOGGYY  

TThhee  AArrcchhiitteeccttuurree  ooff  EEccoollooggyy    ssaallaahh  ssaattuu  

rreessppoonn  llaaiinn  tteerrhhaaddaapp  mmaassaallaahh  ppeerruummaahhaann..  

AAwwaall  ttaahhuunn  11997700--aann  hhaaddiirr  kkrriissiiss  llaaiinn  ddaallaamm  

dduunniiaa  eekkoonnoommii    tteerrssaaddaarrnnyyaa  dduunniiaa  bbaarraatt  

tteerrhhaaddaapp  sseemmaakkiinn  mmeenniippiissnnyyaa  ppeerrsseeddiiaaaann  

bbaahhaann  bbaakkaarr  ffoossiill..  DDeessaaiinn--ddeessaaiinn  RRuummaahh  

TTiinnggggaall  ddeennggaann  eenneerrjjii  aalltteerrnnaattiiff  sseemmaakkiinn  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddeennggaann  mmeennccaarrii  ssuummbbeerr--

ssuummbbeerr  llaaiinn  yyaanngg  ddaappaatt  tteerrbbaarruukkaann  ==  

rreenneewwaabbllee..    

  HHIISSTTOORRIISSIISSMMEE  BBAARRUU  

PPeerrmmaassaallaahhaann  ddii  aattaass    mmeennjjaaddiikkaann  tteeoorrii  

aarrssiitteekkttuurr  mmeennjjaaddii  ssaannggaatt  jjaauuhh  ddaarrii  dduunniiaa  

nnyyaattaa..  

SSeejjaarraawwaann  CChhaarrlleess  JJeenncckkss  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  

tteerrmmiinnoollooggii  ppoosstt  mmooddeerrnniissmm  ==  ppaassccaa  

mmooddeerrnniissmmee    uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  

kkeecceennddeerruunnggaann  uummuumm  yyaanngg  mmuunnccuull  ssaaaatt  iittuu  ::  

““kkeettiiddaakkppeerrdduulliiaann  tteerrhhaaddaapp  kkeesseerriiuussaann  ++  

pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  ppuurriittaann  ==  aa  ppeerrssoonn  rreeggaarrddeedd  aass  

eexxcceessssiivveellyy  ssttrriicctt  iinn  mmoorraallss  aanndd  rreelliiggiioonn,,  ++  

ppeerrggeerraakkaann  mmooddeerrnn  ++  kkeetteerrttaarriikkaann  yyaanngg  bbeessaarr  kkeeppaaddaa  eekksspprreessiioonniissmmee  yyaanngg  

ssaannggaatt  rraammaahh  sseerrttaa  kkaayyaa  aakkaann  kkeesseemmbbrroonnooaann  ddaann  kkeeaanneehhaann””..  
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TTookkoohh--ttookkoohhnnyyaa  sseeccaarraa  tteerraanngg--tteerraannggaann  

mmeennoollaakk  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttyyllee  ddaann  mmuullaaii  sseeddiikkiitt  

tteerrttaarriikk  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  llaannggggaamm  nneeoo--

ccllaassssiiccaall..  

  

  

  


